
 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 

পরী া িনয় ণ িবভাগ (িডে ামা শাখা) 
আগারগo, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা 
Website: www.bteb.gov.bd 

ারক নং- 48.28.1111.412.42.115.28.43                  তািরখঃ 1৯-16-3128 ি ঃ 

িব ি  
 
1. 3128 সেনর ে য়ারী-মাচ র্ মােস aনুি ত 3127 সেনর িডে ামা iন েটকিনকয্াল e েকশন িশ া েমর 2ম পব র্ েবাড র্ সমাপনী পরী ায় 

aংশ হণ কের িসিভল েটকেনালিজর িনে া  েরালনমবরধারী পরী াথ গণ সকল িবষেয় তকায র্ হoয়ায় িবধােনর 2.9 ধারা 
aনুসাের েরাল নমবেরর পােশ বিণ র্ত িজিপe-েত u ণ েঘাষণা করা হেলা। 
 
1.1 েরাল নমবরঃ িসi-28212 (4.79), িসi-28213(4.64), িসi ্-28214(4.66), িসi-28215(4.63), িসi-28217(4.65), িসi-

28218(4.৯3) eবং িসi-28219(4.83)।  
 

2. 3128 সেনর ে য়ারী-মাচ র্ মােস aনুি ত 3127 সেনর িডে ামা iন েটকিনকয্াল e েকশন িশ া েমর 2ম পব র্ েবাড র্ সমাপনী পরী ায় 
aংশ হণ কের িসিভল েটকেনালিজর িনে া  েরালনমবরধারী পরী াথ  aনিধক i িবষেয় a তকায র্ হoয়ায় িবধােনর 4.21 ধারা 
েমাতােবক তার েরাল ন েরর uপিরভােগ বিণ র্ত িবষয়/িবষয়স েহ aনু ীণ র্ েঘাষণা করা হেলা। e পরী াথ েক পরবত  পেব র্র (3য় পব র্) 
পরী ায় aংশ হেণর জ  aনুমিত দান করা হেলা। 

 
2.1 e াiড াথেমিট -2 (eসিস-2223) 

েরাল ন রঃ (িসi-28216) 
 

3. 3128 সেনর ে য়ারী-মাচ র্ মােস aনুি ত 3127 সেনর িডে ামা iন েটকিনকয্াল e েকশন িশ া েমর 2ম পব র্ েবাড র্ সমাপনী পরী ায় 
aিনয়িমত পরী াথ  িহেসেব aংশ হণ কের িসিভল েটকেনালিজর িনে া  েরালনমবরধারী পরী াথ গণ a তকায র্ হoয়ায় তােদরেক 
িবধােনর 4.22(খ) ধারা aনুসাের aনু ীণ র্ েঘাষণা করা হেলা। e পরী াথ গণ আর েকান পরী ায় aংশ হেণর সুেযাগ পােব না।  

 
4.2 e াiড সাi  (eিস-2234)  

েরাল ন রঃ িসi-2617, িসi-2618। 
4.3 িজoেটকিনকয্াল iি িনয়ািরং-2 (িসi-2224) 
 েরাল ন রঃ িসi-2617। 
4.4 iি িনয়ািরং ােটিরয়াল  (িসi-2234) 

েরাল ন রঃ িসi-2617। 
 

 
uপের বিণ র্ত পরী ার ফলাফল স হ েবােড র্র PyovšÍ aনুেমাদন সােপে  কাশ করা হেলা eবং aনাবধানতাবশতঃ বা aনিভে ত েকান িট 
িব য্িত পরবত  সমেয় পিরলি ত হেল তা সংেশাধন/পিরবতর্ন/ তয্াহার করার aিধকার সংরি ত রiল। 
 
পরী াথ র ফলাফল msµvšÍ েয েকান রকম আপি  থাকেল aব i তা ফলাফল কােশর 26 িদেনর মে  সংি  a ে র মা েম 
েবশপে র ফেটাকিপসহ িলিখতভােব িন া রকারীেক aবিহত করেত হেব। uে িখত তািরেখর পর েকান রকম আপি  হণেযা  নয়। 

 
 
 
 

া িরত/- 
( েকৗশলী সুশীল কুমার পাল) 

পরী া িনয় ক 
েফানঃ ৯224394 

 

“িশkা িনেয় গড়ব েদশ  
েশখ হািসনার বাংলােদশ” 



ারক নং- 48.28.1111.412.42.115.28.43(21)                 তািরখঃ 1৯-16-3128 ি ঃ 

aনুিলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ঃ  

1. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, ঢাকা।  
2. a , েটকিনকয্াল িটচাস র্ ে িনং কেলজ, েতজগ o, ঢাকা। 
3. সিচব/পিরচালক (কািরকুলাম)/পিরদশ র্ক/পিরচালক (আiিটিস), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
4. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (েনািটশিট Website e কােশর aনুেরাধসহ)। 
5. uপ-পরী া িনয় ক (সনদ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
6. uপ-সিচব (েরিজঃ)/uপ-সিচব ( শাসন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
7. সহকারী পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।   
8. ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
9. েচয়ার ান মেহাদেয়র পােস র্ানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
10. নিথ।  
                                                                                                                                                                                       

 
(েমাহা দ আবুল শািহন কাoছার সরকার) 

uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা) 
েফানঃ ৯229887 



 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
পরী া িনয় ণ িবভাগ (িডে ামা শাখা) 
আগারগo, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা 
Website: www.bteb.gov.bd 

ারক নং- 48.28.1111.412.42.115.28.43                  তািরখঃ 1৯-16-3128 ি ঃ 

িব ি  
 

1. 3128 সেনর ে য়ারী-মাচ র্ মােস aনুি ত 3127 সেনর িডে ামা iন েটকিনকয্াল e েকশন িশ া েমর 2ম পব র্ েবাড র্ সমাপনী পরী ায় 
aংশ হণ কের iেলি কয্াল e  iেলক িন  েটকেনালিজর িনে া  েরালনমবরধারী পরী াথ গণ সকল িবষেয় তকায র্ হoয়ায় িবধােনর 
2.9 ধারা aনুসাের েরাল নমবেরর পােশ বিণ র্ত িজিপe-েত u ণ েঘাষণা করা হেলা। 
 

1.1 েরাল নমবরঃ ii-28312(4.83), ii-28313(4.47), ii-28314(4.79), ii-28316(4.12), ii-28319(4.92) eবং ii-
2831৯(4.88)। 

 

2. 3128 সেনর ে য়ারী-মাচ র্ মােস aনুি ত 3127 সেনর িডে ামা-iন-েটকিনকয্াল e েকশন িশ া েমর 2ম পব র্ েবাড র্ সমাপনী পরী ায় 
aংশ হণ কিরয়া iেলি কয্াল e  iেলক িন  েটকেনালিজর িনে া  েরালনমবরধারী পরী াথ গণ aনিধক i িবষেয় a তকায র্ হoয়ায় 
িবধােনর 4.21 ধারা েমাতােবক তােদর েরালন েরর uপিরভােগ বিণ র্ত িবষয়/িবষয়স েহ aনু ীণ র্ েঘাষণা করা হেলা। e সকল 
পরী াথ েদরেক পরবত  পেব র্র (3য় পব র্) পরী ায় aংশ হেণর জ  aনুমিত দান করা হেলা। 
 

2.1 e াiড সােয়  (eসিস-2234) 
েরাল ন রঃ ii-28315। 

2.2 েমজারেম  e  েনটoয়াকর্ (iii-2224) 
েরাল ন রঃ ii-28317। 

2.3 েবিসক iেলক িন  (iii-2234) 
ii-28315, ii-28318।  

 

uপের বিণ র্ত পরী ার ফলাফল স হ েবােড র্র PyovšÍ aনুেমাদন সােপে  কাশ করা হেলা eবং aনাবধানতাবশতঃ বা aনিভে ত েকান িট িব য্িত 
পরবত  সমেয় পিরলি ত হেল uহা সংেশাধন/পিরবতর্ন/ তয্াহার করার aিধকার সংরি ত রiল। 
পরী াথ র ফলাফল msµvšÍ েয েকান রকম আপি  থাকেল aব i তা ফলাফল কােশর 26 িদেনর মে  সংি  a ে র মা েম েবশপে র 
ফেটাকিপসহ িলিখতভােব িন া রকারীেক aবিহত করেত হেব। uে িখত তািরেখর পর েকান রকম আপি  হণেযা  নয়। 

 
া িরত/- 

( েকৗশলী সুশীল কুমার পাল) 
পরী া িনয় ক 
েফানঃ ৯224394 

ারক নং- 48.28.1111.412.42.115.28.43(21)                 তািরখঃ 1৯-16-3128 ি ঃ 

aনুিলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ঃ  
1. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, ঢাকা।  
2. a , েটকিনকয্াল িটচাস র্ ে িনং কেলজ, েতজগ o, ঢাকা। 
3. সিচব/পিরচালক (কািরকুলাম)/পিরদশ র্ক/পিরচালক (আiিটিস), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
4. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (েনািটশিট Website e কােশর aনুেরাধসহ)। 
5. uপ-পরী া িনয় ক (সনদ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
6. uপ-সিচব (েরিজঃ)/uপ-সিচব ( শাসন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
7. সহকারী পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।   
8. ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
9. েচয়ার ান মেহাদেয়র পােস র্ানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
10. নিথ।                                                                                                                                                                                  

 
(েমাহা দ আবুল শািহন কাoছার সরকার) 

uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা) 
েফানঃ ৯229887 

“িশkা িনেয় গড়ব েদশ  
েশখ হািসনার বাংলােদশ” 



 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
পরী া িনয় ণ িবভাগ (িডে ামাশাখা) 
আগারগo, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা 
Website: www.bteb.gov.bd 

ারক নং- 48.28.1111.412.42.115.28.43                  তািরখঃ 1৯-16-3128 ি ঃ 

িব ি  
 
2. 3128 সেনর ে য়ারী-মাচ র্ মােস aনুি ত 3126 সেনর িডে ামা iন েটকিনকয্াল e েকশন িশ া েমর 2ম পব র্ েবাড র্ সমাপনী পরী ায় 

aংশ হণ কের েমকািনকয্াল েটকেনালিজর িনে া  েরালনমবরধারী সকল িবষেয় তকায র্ হoয়ায় িবধােনর 2.9 ধারা aনুসাের েরাল 
নমবেরর পােশ বিণ র্ত িজিপe-েত u ণ েঘাষণা করা হেলা। 

1.1 েরাল b¤^i t eমi-28412(4.52), eমi-28413(4.43), eমi-28414(4.68), eমi-28415(4.1৯), eমi-28416(4.18), 
eমi-28417(4.9৯), eমi-28418(4.92), eমi-28419(4.9৯) eবং eমi-2841৯(4.88)। 

 
 

uপের বিণ র্ত পরী ার ফলাফল স হ েবােড র্র PyovšÍ aনুেমাদন সােপে  কাশ করা হেলা eবং aনাবধানতাবশতঃ বা aনিভে ত েকান িট 
িব য্িত পরবত  সমেয় পিরলি ত হেল তা সংেশাধন/পিরবতর্ন/ তয্াহার করার aিধকার সংরি ত রiল। 
 
পরী াথ র ফলাফল msµvšÍ েয েকান রকম আপি  থাকেল aব i তা ফলাফল কােশর 26 িদেনর মে  সংি  a ে র মা েম 
েবশপে র ফেটাকিপসহ িলিখতভােব িন া রকারীেক aবিহত করেত হেব। uে িখত তািরেখর পর েকান রকম আপি  হণেযা  নয়। 

 
 
 

া িরত/- 
( েকৗশলী সুশীল কুমার পাল) 

পরী া িনয় ক 
েফানঃ ৯224394 

ারক নং- 48.28.1111.412.42.115.28.43(21)                 তািরখঃ 1৯-16-3128 ি ঃ 

aনুিলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ঃ  

1. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, ঢাকা।  
2. a , েটকিনকয্াল িটচাস র্ ে িনং কেলজ, েতজগ o, ঢাকা। 
3. সিচব/পিরচালক (কািরকুলাম)/পিরদশ র্ক/পিরচালক (আiিটিস), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
4. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (েনািটশিট Website e কােশর aনুেরাধসহ)। 
5. uপ-পরী া িনয় ক (সনদ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
6. uপ-সিচব (েরিজঃ)/uপ-সিচব ( শাসন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
7. সহকারী পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।   
8. ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
9. েচয়ার ান মেহাদেয়র পােস র্ানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
10. নিথ।   

 
(েমাহা দ আবুল শািহন কাoছার সরকার) 

uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা) 
েফানঃ ৯229887 

“িশkা িনেয় গড়ব েদশ  
েশখ হািসনার বাংলােদশ” 



 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
পরী া িনয় ণ িবভাগ (িডে ামাশাখা) 
আগারগ o, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা 

Website: www.bteb.gov.bd 
ারক নং- 48.28.1111.412.42.115.28.43                  তািরখঃ 1৯-16-3128 ি ঃ 

িব ি  
 

1. 3128 সেনর ে য়ারী-মাচ র্ মােস aনুি ত 3127 সেনর িডে ামা iন েটকিনকয্াল e েকশন িশ া েমর 3য় পব র্ aিনয়িমত েবাড র্ 
সমাপনী পরী ায় aংশ হণ কের িসিভল েটকেনালিজর িনে া  েরালনমবরধারী পরী াথ গণ সকল িবষেয় তকায র্ হoয়ায় 
িবধােনর 2.9 ধারা aনুসাের েরাল নমবেরর পােশ বিণ র্ত িসিজিপe-েত u ণ েঘাষণা করা হেলা। 

2.2  েরাল নমবরঃ িসi-2615(3.9৯), িসi-2626(3.৯2)। 
 
uপের বিণ র্ত পরী ার ফলাফল স হ েবােড র্র PyovšÍ aনুেমাদন সােপে  কাশ করা হেলা eবং aনাবধানতাবশতঃ বা aনিভে ত েকান িট 
িব য্িত পরবত  সমেয় পিরলি ত হেল তা সংেশাধন/পিরবতর্ন/ তয্াহার করার aিধকার সংরি ত রiল। 
 
পরী াথ র ফলাফল msµvšÍ েয েকান রকম আপি  থাকেল aব i তা ফলাফল কােশর 26 িদেনর মে  সংি  a ে র মা েম 
েবশপে র ফেটাকিপসহ িলিখতভােব িন া রকারীেক aবিহত করেত হেব। uে িখত তািরেখর পর েকান রকম আপি  হণ েযা  নেহ।    

 
 
 

া িরত/- 
( েকৗশলী সুশীল কুমার পাল) 

পরী া িনয় ক 
েফানঃ ৯224394 

 
ারক নং- 48.28.1111.412.42.115.28.43(21)                 তািরখঃ 1৯-16-3128 ি ঃ 

aনুিলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ঃ  

1. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, ঢাকা।  
2. a , েটকিনকয্াল িটচাস র্ ে িনং কেলজ, েতজগ o, ঢাকা। 
3. সিচব/পিরচালক (কািরকুলাম)/পিরদশ র্ক/পিরচালক (আiিটিস), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
4. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (েনািটশিট Website e কােশর aনুেরাধসহ)। 
5. uপ-পরী া িনয় ক (সনদ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
6. uপ-সিচব (েরিজঃ)/uপ-সিচব ( শাসন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
7. সহকারী পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।   
8. ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
9. েচয়ার ান মেহাদেয়র পােস র্ানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
10. নিথ। 
 
                                                                                                                                                                                       

 
(েমাহা দ আবুল শািহন কাoছার সরকার) 

uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা) 
েফানঃ ৯229887 

“িশkা িনেয় গড়ব েদশ  
েশখ হািসনার বাংলােদশ” 



 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
পরী া িনয় ণ িবভাগ (িডে ামাশাখা) 
আগারগ o, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা 

Website: www.bteb.gov.bd 
ারক নং- 48.28.1111.412.42.115.28.43                  তািরখঃ 1৯-16-3128 ি ঃ 

িব ি  
 

1. 3128 সেনর ে য়ারী-মাচ র্ মােস aনুি ত 3127 সেনর িডে ামা iন েটকিনকয্াল e েকশন িশ া েমর 3য় পব র্ aিনয়িমত েবাড র্ 
সমাপনী পরী ায় aংশ হণ কের েমকািনকয্াল েটকেনালিজর িনে া  েরালনমবরধারী পরী াথ গণ সকল িবষেয় তকায র্ হoয়ায় 
িবধােনর 2.9 ধারা aনুসাের েরাল নমবেরর পােশ বিণ র্ত িসিজিপe-েত u ণ েঘাষণা করা হেলা। 

 

2.2  েরাল নমবরঃ ieম-2616(3.৯6), ieম-2628(4.15)। 
 
uপের বিণ র্ত পরী ার ফলাফল স হ েবােড র্র PyovšÍ aনুেমাদন সােপে  কাশ করা হেলা eবং aনাবধানতাবশতঃ বা aনিভে ত েকান িট 
িব য্িত পরবত  সমেয় পিরলি ত হেল তা সংেশাধন/পিরবতর্ন/ তয্াহার করার aিধকার সংরি ত রiল। 
 
পরী াথ র ফলাফল msµvšÍ েয েকান রকম আপি  থাকেল aব i তা ফলাফল কােশর 26 িদেনর মে  সংি  a ে র মা েম 
েবশপে র ফেটাকিপসহ িলিখতভােব িন া রকারীেক aবিহত করেত হেব। uে িখত তািরেখর পর েকান রকম আপি  হণ েযা  নেহ।    

 
 
 

া িরত/- 
( েকৗশলী সুশীল কুমার পাল) 

পরী া িনয় ক 
েফানঃ ৯224394 

 
ারক নং- 48.28.1111.412.42.115.28.43(21)                 তািরখঃ 1৯-16-3128 ি ঃ 

aনুিলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ঃ  

1. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, ঢাকা।  
2. a , েটকিনকয্াল িটচাস র্ ে িনং কেলজ, েতজগ o, ঢাকা। 
3. সিচব/পিরচালক (কািরকুলাম)/পিরদশ র্ক/পিরচালক (আiিটিস), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
4. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (েনািটশিট Website e কােশর aনুেরাধসহ)। 
5. uপ-পরী া িনয় ক (সনদ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
6. uপ-সিচব (েরিজঃ)/uপ-সিচব ( শাসন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
7. সহকারী পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।   
8. ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
9. েচয়ার ান মেহাদেয়র পােস র্ানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
10. নিথ। 
 
                                                                                                                                                                                        

 
(েমাহা দ আবুল শািহন কাoছার সরকার) 

uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা) 
েফানঃ ৯229887 

“িশkা িনেয় গড়ব েদশ  
েশখ হািসনার বাংলােদশ” 



 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
পরী া িনয় ণ িবভাগ (িডে ামাশাখা) 
আগারগ o, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা 

Website: www.bteb.gov.bd 
ারক নং- 48.28.1111.412.42.115.28.43                  তািরখঃ 1৯-16-3128 ি ঃ 

িব ি  
 

1. 3128 সেনর ে য়ারী-মাচ র্ মােস aনুি ত 3127 সেনর িডে ামা iন েটকিনকয্াল e েকশন িশ া েমর 3য় পব র্ aিনয়িমত েবাড র্ 
সমাপনী পরী ায় aংশ হণ কের iেলকিটকয্াল i  iেলক িন  েটকেনালিজর িনে া  েরালনমবরধারী পরী াথ গণ েদয় সকল 
িবষেয় তকায র্ হoয়ায় িবধােনর 2.9 ধারা aনুসাের েরাল নমবেরর পােশ বিণ র্ত িসিজিপe-েত u ণ েঘাষণা করা হেলা। 
 
1.1 েরাল নমবরঃ ii-2612(3.97), ii-2614(3.৯4) eবং ii-261৯(3.67)। 

 
 

uপের বিণ র্ত পরী ার ফলাফল স হ েবােড র্র PyovšÍ aনুেমাদন সােপে  কাশ করা হেলা eবং aনাবধানতাবশতঃ বা aনিভে ত েকান িট 
িব য্িত পরবত  সমেয় পিরলি ত হেল তা সংেশাধন/পিরবতর্ন/ তয্াহার করার aিধকার সংরি ত রiল। 
 

পরী াথ র ফলাফল msµvšÍ েয েকান রকম আপি  থাকেল aব i তা ফলাফল কােশর 26 িদেনর মে  সংি  a ে র মা েম 
েবশপে র ফেটাকিপসহ িলিখতভােব িন া রকারীেক aবিহত করেত হেব। uে িখত তািরেখর পর েকান রকম আপি  হণেযা  নয়।    

 
 

া িরত/- 
( েকৗশলী সুশীল কুমার পাল) 

পরী া িনয় ক 
েফানঃ ৯224394 

 
ারক নং- 48.28.1111.412.42.115.28.43(21)                 তািরখঃ 1৯-16-3128 ি ঃ 

aনুিলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ঃ  

1. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, ঢাকা।  
2. a , েটকিনকয্াল িটচাস র্ ে িনং কেলজ, েতজগ o, ঢাকা। 
3. সিচব/পিরচালক (কািরকুলাম)/পিরদশ র্ক/পিরচালক (আiিটিস), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
4. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (েনািটশিট Website e কােশর aনুেরাধসহ)। 
5. uপ-পরী া িনয় ক (সনদ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
6. uপ-সিচব (েরিজঃ)/uপ-সিচব ( শাসন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
7. সহকারী পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।   
8. ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
9. েচয়ার ান মেহাদেয়র পােস র্ানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
10. নিথ। 
                                                                                                                                                                                       

 
(েমাহা দ আবুল শািহন কাoছার সরকার) 

uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা) 
েফানঃ ৯229887 

“িশkা িনেয় গড়ব েদশ  
েশখ হািসনার বাংলােদশ” 


